
 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل قیام پانزده خرداد در قالب 

 نظریه جنبش اجتماعی اسملسر
  *رحمتيمحمد         

  **زاهد غفاري        
 23/12/88 تاريخ دريافت:    

  3/12/89 تاريخ پذيرش:    
 

 چکيده:
های جمعی، ميدعی اسيت كيه    نیل اسملسر به عنوان نظريه پرداز مهم رفتار

عوامل تعیین كننده رفتار جمعی بايستی در الگويی معيین و بيه ترتیيب، بيا هيم      
 تعیيین  قبليی،  مراحل وقوع كما اينكه یرد.تا رفتار جمعی شكل بگ تركیب شوند؛

ست كيه ترتیيب الگيوی    ا نیست. فرضیه ما اين بعدی مراحل وقوع الزامی كننده

                                                 
 دانشگاه شاهدكارشناسی ارشد جامعه شناسی انقالب اسالمی.  *

 دانشگاه شاهداستاديار جامعه شناسی انقالب اسالمی.  **
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مورد نظر وی در مورد قیام پانزده خرداد با توجيه بيه نقيش پررنيگ اميام )ره(،      
اش گیيری ايين قیيام آنقيدر ميديون رهبيری      مستلزم ت مّالتی است: چرا كه شكل

هيای  فشيار  -تيوان ميدعی شيد بيدون آن، مرحليه دوم تئيوری      باشد كه ميی می
گرفت. اين در حيالی اسيت كيه اسملسير تيا حيدودی در       شكل نمی -ساختاری

پذيرد. با در مرحله پنجم تئوری خويش، نقش رهبران را می مرحله سوم و نهايتاً
گیيرد، آييا   های اجتماعی در نظير ميی  توجه به نقشی كه وی برای رهبری جنبش

عقيیم   -شيرايط مسياعد سياختاری    -انزده خيرداد در مرحليه اولیيه خيود    قیام پي 
رسد امام خمینی )ره(، به عنيوان رهبير ايين جنيبش، عاميل      به نظر می ماند؟نمی

وجه ممیزه ادعای اين  گیری فشارهای ساختاری در ذهن مردم بود وعمده شكل
ده در ايين  روش مورد استفامقاله با رهیافت نظری اسملسر در همین نكته است. 

 باشد.  پژوهش كیفی و از نوع پژوهش تاريخی می

 

 چارچوب نظري:
رفتار جمعی از نظر اسملسر ، بسیجی است بر پايهک عقیده كيه بيه بياز تعرييف     

 در اضيطراب  و روحيی  فشيار  دييدگاه اسملسير، پیيدايش    درپردازد. كنش اجتماعی می

 كيه  ايين  وييژه  بيه  د،شيو می موجود وضع از افراد جامعه رضايت عدم موجب اجتماع،

 از بهتير  وضيیعتی  ميردم  و يابيد افزايش ميی  مستقر نهادهای عملكرد به نسبت نارضايتی

 مانیفست مثابه ايدئولوژی )به كه است شرايطی چنین در. كنندمی طلب را موجود وضع

 رفتيار  دسيته  دو پیدايش نوسازی، و ساختاری تحول .كندمی پیدا تكوين تحول( و تغییر

  -ب .ازدحيام  وعميومی   تيرس  ماننيد  جمعيی  هایهیجان -الف  :دارد پی در را جمعی

 .پی دارد در را عمومی بسیج كه جديدی اعتقادی نظام اساس بر هايیجنبش گیریشكل

وی برای سازماندهی عوامل تعیین كننده رفتار جمعی، طرحی را كه مشابه مفهيوم  

ست . برای آنكه هر نوع رفتار جمعيی  در رشته اقتصاد است بر گرفته ا"ارزش افزوده  "

به وقوع بپیوندد، بسیاری از عوامل تعیین كننده ،ا شرايط ضروری بايستی حضور داشيته  
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تركیيب شيوند.    الگيويی معيین  در باشند . با اين وجود، اين عوامل تعیین كننده بايستی 

قتی تركیيب  لكن آنها و. یستن یوقوع مراحل بعد كننده الزامی یینتع یوقوع مراحل قبل

شود و احتمال ای خاص میشوند تعیین و قطعیت نوع فقره مورد نظر به طور فزايندهمی

رود. هير مرحليه در فراينيد ارزش افيزوده، شيرطی      های جايگزين ديگر از بین میرفتار

است ضروری برای افزوده شدن موثر و مناسب ارزش در مرحله بعد. به عيالوه، شيرط   

، تركیب همه شرايط ضروری بر اساس الگويی معین اسيت. اگير   كافی برای تولید نهايی

عواميل تعیيین    "را  "مراحل ارزش افيزوده  "و "نتیجه  "قرار شد محصول تمام شده را 

 "تبیيین   "توانستیم بگويیم با اضافه شيدن ارزش هير مرحليه،    بدانیم، آنگاه می "كننده 

شود . با توسعه زمینيه فراينيد ارزش   پذيرتر میتر و تعیینای خاصنتیجه به طور فزاينده

 شود.  زمینه برای بروز نتايج ديگری به جز نتیجه مورد نظر ما كاسته می افزوده، دائماً

اند كيه بير اسياس    های ششگانه تعیین كننده رفتار جمعیآيد مؤلّفهآنچه در پی می

 بیانجامند :يابند تا به رفتار جمعی مورد نظر يكی بعد از ديگری ظهور می باالمنطق 

اگر بخواهیم به زبان ساده و در قالب مثال، شيرايط   . شرايط مساعد ساختاري:1 

تيوان بيه وجيود شيرايط     مساعد ساختاری وقوعک جنبش اجتماعی را تعريف كنیم، می

. اين نابرابری ممكن است اشاره كردنابرابر در جامعه به عنوانک زمینه مساعد ساختاری 

عنوان زمینه مساعد ساختاری وجود داشته باشيد، اميا تبيديل بيه     ها به ای سالدر جامعه

 شرايط مساعد ساختاری، حاصيل  نشود. -كه مرحله بعدی نظريه است -فشار ساختاری

   .اجتماعی است همبستگی و ساختاری تحول میان تعادل عدم

 فعال را شرايط مساعد ساختاری های ساختاری است كهفشارفشار ساختاري:  .2

هييای در شييروع طغیييانبینييی شييده جايگيياه مهمييیا پييیشييي میييت واقعييیمحرو .نييدنك

. بيه عنيوان مثيال     باشيد ميی  هيای اصيالحی و انقالبيی و... دارا   آمیيز ، جنيبش  خصومت

ها فكير كننيد كيه تهدييد بيه      آيند كه دارندگان سرمايههای مالی زمانی بوجود میهراس

ر جمعی )به عنيوان مثيال، هيراس(    اند. در تبییین هر مورد رفتاضرر يا نابودی مالی شده

بايستی فشار ساختاری )به عنوان مثال ، تهديد محرومیت اقتصادی( را در درون قلميرو  
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هيای  شيايد بتيوان گفيت فشيار      ،ايجاد شده از سوی شرايط ساختاری در نظير گرفيت  

 .  باشدمیساختاری به معنی بالفعل شد نا تصور بالفعل شدن شرايط نامساعد ساختاری 

ای اسيت كيه منبيع فشيار را معرفيی      عقیيده  افته:ي شد و انتشار عقايد تعميمر .3

هيای معینيی را   دهد، و عكس العميل اين منبع نسبت می های معینی را بهكند، ويژگیمی

نمايد. زمانی كه درك جامعه شرايط مسياعد  ا مناسب معرفی میي در مقابل فشار، ممكن

هيای  ها منجير بيه فشيار   عواملی اين زمینهر اثر ، ببرای جنبش انقالبی وجود داشته باشد

هايی شروع بيه  بتدريج باور و دنشوهای زندگی اجتماعی میساختاری و تنش در مولفه

هيا را مشيخص و وضيعیت مطليوب     ها و ناهمگونیرشد و گسترش كرده و منبع فشار

ای يا مجموعيه  میافته، نظام كالي كنند. به بیانی ديگر باور تعمیمبرای آينده را ترسیم می

هيا و منبيع آنهيا را    ا كتبی از درك فشار ساختاری است كه به وضوح نوع فشاري شفاهی

 .دهدمی معنا جنبش اعضای فعالیت بهدهد و نشان می

فعلیت  را پیشین عوامل وقايعی است كه و حوادی شامل عوامل تسريع كننده: .4

 های موجود درا نفرتي هایه ترسا توجي اين وقايع ممكن است موجب تايید .بخشدمی

 ا در آن مبالغه ورزنيد، ي افته شوند ، ممكن است شرايط فشار را بنیان نهندي عقايد تعمیم

بياز تعرييف نماينيد. در هير حيال، ايين        ا اينكه ممكن است كه شرايط فشار را شديداًي

افتيه قيرار   ي مای را در اختیار عقايد تعمییو فوری عوامل تسريع كننده محتوای انضمامی

افتيه، از طرييق عواميل تسيريع     ي دهند. به عبارت ديگر وجه نظری باورهيای تعميیم  می

وقتی پیكير قطعيه قطعيه شيدها      گردد. مثالًها ملموس میكننده، برای مخاطبین و  توده

گیيرد،  ک منتقد و مخالف رژيم به عللی در معرض ديدگان مردم قرار میي شكنجه شده

ری در خصوص جبار بودن حكومت به عینه بيرای ميردم ملميوس    های نظتمام استدالل

 د.شومی
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پيس از اسيتقرار عواميل تعیيین كننيده       . بسيج مشار كت كنندگان براي كنش:5

ها به شدت بر انگیخته و آماده اقدام هستند، تنهيا  ، و در وضعیتی كه تودهپیشتر ياد شده

 پیيدايش  .به كينش در انيدازيم   ماند آن است كه گروه متاثر راشرط ضروری كه باقی می

، بسیج سازی و رفتار در اين فرايند اجتماعی است. جنبش هدايت برای كاريزما، رهبران

 اهمیت است. دارایبی اندازه  رهبران

توان بيه دو نيوع گسيترده    های اجتماعی را میكنترل. عملکرد كنترل اجتماعي: 6

 تقسیم نمود:

 كمترين اندازهساعد ساختاری و فشار را به های اجتماعی كه شرايط مالف : كنترل

كنند. در واقع ايين  ک مورد رفتار جمعی جلوگیری میي ها از وقوعرسانند؛ اين كنترلمی

 .كنندآمیز جلوگیری میها به نحوی پیشگیرانه، از وقوع رفتار جمعی مخالفت كنترل

ه ک ميورد جمعيی آغياز بي    يي  كيه  پيس از آن  های اجتمياعی كيه صيرفاً   ب:كنترل

هيا ، مطبوعيات، رهبيران    )پليیس ، دادگياه   شيوند. گیری و تحقق نموده ، بسیج میشكل

 : تلخیص و جمع بندی(  1388و چگینی  1380)اسملسر  اجتماعی و ...(

در پی معرفی مراحال عوامل اصلی مورد نظر اسملسر، اينک به بررسی مصاديق آن 

 پردازيم.در  قیام پانزده خرداد می

 

 اعد ساختاري:شرايط نامس -1

 مرداد  28كودتاي  -1-1

 نويسد:جان فوران در باب فضای ابتدايی دهه چهل می

ش كه قدرت جبهه ملی و مخالفان غیر دينی شاه رو  1341م/1962در اوايل سال »

رهبری جديد به دنبال درگذشت بروجيردی پدييد    ،به افول رفته بود در میان روحانیون
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« رانيد بری مبارزات پراكنده مردم علیيه شياه پيیش ميی    آمد كه روحانیت را به موضع ره

 (.538: 1386)فوران، 

ها در اوايل دهه چهل، مديون انفعيالی بيود   بخش عمده حضور پر رنگ تر مذهبی

كی از دالييل  ي بروز كرد و همین مقوله« جبهه ملی دوم»و « نهضت مقاومت ملی»كه در 

در سيطح  « نهضت مقاومت مليی »از دل « نهضت آزادی»عنوان  بامنشعب شدن گروهی 

هيا، ايين   ميذهبی  بيويژه در سيطح ميردم   اما نخبگان و فعاالن سیاسی و دانشجويان شد. 

هيای  ايين   كيی از ريشيه  ي متمركز شد.« نهضت آزادی»ها در جايی ديگر غیر از گرايش

ميرداد و حيوادی بعيد از آن يعنيی انفعيال       28توان در كوتای را می های مردمیگرايش

 به نظاره نشست:ها ملی

يت ا... كاشانی و دكتر مصيدق بيا هيم هميراه و هيم فكير بودنيد،        آ تا زمانی كه» 

رفت؛ اميا وقتيی تفرقيه و جيدايی بيین دو رهبير       نهضت با پیروزی و اقتدار به پیش می

نهضت جايگزين وحدت و همدلی شد، بیگانگيان از چنيین ميوقعیتی اسيتفاده كردنيد،      

اين شكست داشت آن بود كيه ميردم...    ای كهردند... نتیجهكودتا را سازماندهی و اجرا ك

ها يكی از داليلی بود به سوی روحانیون و افراد مذهبی سوق پیدا كنند و اين مسئله بعد

كه مردم به مح  اطالع از مواضع حضرت امام و ديگر مراجع در مقابل نظيام سیاسيی   

 (.56: 1377)نظر پور، « كنند موجود، كانون توجه خود را معطو  به قم و حوزه علمیه

مرداد از مناقشيات   28 (تلخ)اگرچه ملی شدن صنعت نفت و به دنبال آن كودتای 

الينحل تاريخی بین ملّیون و مذهبیون بوده و طرفداران هير گيروه سيعی دارنيد قرائتيی      

را در مورد هميه جامعيه    باالحتی اگر نقل قول  با اين حالموجه از تاريخ بدست دهند، 

و  -هيای ميذهبی داشيته    ندانیم، شايد بتوان آنرا به بخشی از جامعه كيه گيرايش   صادق

تعميیم داد؛ كميا اينكيه قیيام       -ديدنيد تكلیف خود را در حمايت از علماء و مراجع می

مذهبی داشت. از سويی ضيعف رهبيری در جبهيه مليی و در      پانزده خرداد صبغه كامالً

ک رهبر مذهبی مزيد بير عليت   ي ( به عنوانطر  مقابل رهبری پر رنگ امام خمینی )ره

 شد تا كفه ترازو به سمت مذهبیون متمايل شود. می
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همتای وی بود كه در حمليه بيه كيانون قيدرت و     نخست شجاعت و شهامت بی»

و فضای وحشت  32مرداد سال  28بینیم بويژه كه پس از كودتای شخص شاه، آن را می

سی چنین شهامتی را داشت كه به میدان مبارزه با كمتر ك و اختناقی كه بوجود آمده بود،

ک مرجيع  يي  ترين جلوه استبداد سيتیزی در هیي ت  شاه وارد شود. بدين ترتیب شجاعانه

 (.32و 31: 1380)حاضری« دينی نمايان شده بود

 در همین رابطه آمده است:  

م بازاريان با پیوستن به جمع مقلّدين آيت ا... خمینی و تبلیيغ مرجعیيت وی، گيا   »

خرداد برداشتند. برخی از بازارييان عضيو جبهيه     15مهم ديگری در وقايع منتهی به قیام 

ملی دوم نیز در سیر چرخش مبارزاتی به سوی استراتژی ميذهب بيه تقلیيد از آييت ا...     

هيای بازارييان عضيو    خمینی رو آوردند. برخی از اسناد ساواك نیز بیانگر تداوم مالقات

 (29و28: 1381)روحبخش ،« باشدینی میجبهه ملی با آيت ا... خم

 

 ژيمپذيري رسلطه و دست نشاندگي -1-2

 كنیم:اين نكته آنقدر مبرهن است كه تنها به ذكر نقل قولی اكتفا می

ک يي  ( اياالت متحده آمريكيا رهبيری و سرپرسيتی نهيانی    1332) 1953در سال  "

و مليی وقيت    دولت مردميی  را در ايران به عهده گرفت كه در نتیجه آن، كودتای نظامی

ايران به نخست وزيری دكتر محمد مصدق سرنگون گرديده و جاده اصلی برای حركت 

شاه به سوی ايجاد حكومتی خودكامه و وابسته هموار گرديد. بازگشت محمدرضا شياه  

اری قدرتمندانه آمريكيا و انگليیس صيورت گرفيت آغياز      ي به حكومت كه با حمايت و

پذير در ايران بود و از آن به بعيد محمدرضيا شياه هيیچ     و سلطه ايجاد حكومتی وابسته

ا محدود كردن سيلطه آمريكيا در اييران نبيوده و بيرعكس همیشيه       ي وقت به دنبال نفی

وی تا آخرين لحظيه حكوميت    است. خواهان تشديد اين وابستگی و سلطه پذيری بوده

اسيتراتژيكی اييران    و عمر خويش به دنبال القاء اثبات و حفظ اهمیت حیياتی موقعیيت  

كيه بيه    هاهمیت داشتبسیار برای منافع غرب به ويژه آمريكا بوده و از نظر روانی برايش 
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)صيباغ   "عنوان رهبری مترقی كه حافظ منافع غرب و جهيان آزاد اسيت شيناخته شيود    

 (. 88جديد به نقل از گازيوروسكی، همان :
 

 :برقراري مجدد روابط استعمارگرانه با انگلستان -1-3

يكی از مشكالت دولت كودتا به نخست وزيری سرلشگر زاهدی، برقراری مجدد 

 رابطه با انگلستانِ منفور در نزد مردم  بود:   

 نخست وزير كودتا با دو مسئله مهم ديگير رو بيه رو بيود: حيل مسيئله نفيت و      »

اين دو مسيئله از نزدييک بيه هيم      تجديد مناسبات سیاسی با انگلستان، بديهی است كه

ک شروع كند... علت اصيلی ايين كيار وضيع     ي دانست از كدامشد اما او نمیمربوط می

حكمفرميايی   انفجار آمیز داخل كشور بود كه احساسات ضد انگلیسی بر افكار عميومی 

  «انگیخيت... كرد و تجديد مناسبات فيوری بيا لنيدن خشيم بیشيتر ميردم را بير ميی        می

 (224: 1375 ،)هوشنگ مهدوی

یه مشيترك اييران و انگليیس ، مبنيی بير مبادليه بيدون تياخیر سيفیر          با صدور بیان

های تليخ  كی ديگر از پیامدي ( و اقدامات بعد از آن،76: 1ج 1371،و نجاتی 225)همان:

كه دو سال با دولت انگلیس مبيارزه كيرده   وناگوار برای مردم ايران شكل گرفت. مردمی

نیيز بيه نوبيه خيود       رارداد كنسرسیومق. های زيادی را متحمل شده بودندبودند و سختی

 به جا گذاشت. به موجب اين قرار داد:ای بر افكار عمومیتاثیرات منفی

قانون اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طيرز اداره عملیيات آن در روز   »  

در مجلس هیجدهم تصويب شد و بنابراين كنسرسیوم... سيلطه بير نفيت     1333مهر  29

شركت خارجی بودند كه پشت سر آنهيا چهيار    8د . اعضای كنسرسیوم كرز آغارا ايران 

 (.542: 1375)مدنی، « فرانسه و هلند قرار داشتند كشور انگلستان، آمريكا،
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 رابطه با اسراليل   -1-4

اييران،   د پايةتالش گسترده عوامل اسرايیل برای نفوذ در مقامات بلن 1950در دهه 

و به شدت اداميه   اسرائیل از سوی ايران، به طور رسمیبرای به رسمیت شناختن دولت 

 داشت:

 یل بيرای نفيوذ در مقاميات بلنيد پايية     تالش گسترده عوامل اسراي 1950در دهه "

و به شدت ايران، برای به رسمیت شناختن دولت اسرائیل از سوی ايران، به طور رسمی 

هی نسبت به باورهای مردم آگا با وجودادامه داشت. عملكرد رژيم پهلوی در اين مورد، 

هيای ضيد امپريالیسيتی ييا     ايران مبنی بر ابيراز هميدردی بيا ميردم فلسيطین در زمینيه      

گرايی صورت گرفت. در واقع رژيم به همراهی و همكاری و جلب منافع اسرائیل اسالم

داد. روحانیون و وعياظ در  های مردم اهمیت میبیشتر از اجرای احكام اسالم و خواسته

های مختلف رابطيه شياه بيا اسيرايیل، حكوميت      ای مغتنم ضمن حمله به جنبههفرصت

هيای عربيی و   اسرائیل را مركز استثمار و استعمار و هيم چنيین عاميل اسيتعمار دوليت     

شمردند و دوستی دولت ايران با اسيرائیل را سيبب متزليزل شيدن مبيانی      بر میاسالمی 

 ای اعيالم كيرد كيه   ش در مصياحبه  1339دانستند. شاه با بی پروايی در سال میاسالمی 

ها پیش اسرائیل را به رسمیت شناخته است. به دنبال اين اظهار نظر، ميوج  ايران از مدت

نگرانی در میان محافل مسلمین داخل و خيارج از كشيور ايجياد شيد و ميردم مسيلمان       

ژييم شياه   ضمن نوشتن نامه به روحانیون متنفذ و مراجع، خواستار مقابله با اين اقيدام ر 

م،  1960ای مانند نفت به اسرائیل از سوی رژيم شياه در دهيه   شدند. فروش ماده حیاتی

های اقتصادی اسرائیل و توسعه آن در راسيتای غصيب   كمک شايانی به راه اندازی چرخ

: 1385)جعفيری  " حقوق مردم مسلمان فلسطین به عنوان عضوی از جهان اسيالم بيود.  

 (57و  56

ک دولت غاصب حقوق ملتی مسلمان، بيرای  ي با هاو مساعدتاين گونه اقدامات 

هيای گونياگون بيه    نگرانی علمای اسالم و مخالفت، كيافی بيود. اميام )ره( در فرصيت    

كرد.)صحیفه های ضد روحانیت رژيم برای اسالم زدايی و به نفع اسرائیل اشاره مینقشه
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ايران  خمینی، معتقد بودند كه(. روحانیت و در رأس آنها، آيت اهلل  9،ج اول :1370امام 

به عنوان عضوی از جهان اسالم باييد همسيو بيا اهيدا  جهيان اسيالم و نفيی تسيلط         

فلسطین، حركت كند. ايشان با اشاره بيه همبسيتگی دنیيای    صهیونیسم بر كشور اسالمی

 اسالم در حمايت از مردم زير ستم فلسطین، اشاره داشتند:  

كنم كه سلمین جهان، در هر جا هستند، اعالم میو م من به به جمیع دول اسالمی»

هيايی كيه بيا اسيرائیل     ملت عزيز شیعه از اسرائیل و عمال اسرائیل متنفرند، و از دوليت 

و منزجرند. اين ملت ايران نیست كه بيا اسيرائیل منفيور در حيال      كنند متنفرسازش می

صيحیفه اميام   « ) د...ها هستند كه به هیچ وجه مورد تايید نیسيتن سازش است. اين دولت

1379 :262) 

 هم تا حدودی بروز و ظهور داشته است: های مردمیبینیم كه در راهپیمايیو می

اين مورد در شعارهای مردم به رهبری روحانیت و در تظاهرات منجر بيه واقعيه   »

«. عمال اسرائیل رسوا اسيت »پانزده خرداد، به طور كامل مشهود بود. شعارهايی از قبیل: 

 .(84فری، همان:)جع
 

 اصالحات آمريکايي در ايران:  1-5

های نسيبی در  های دولت كندی بر ايران ، اعالم آزادینتايج فشار يكی از اثرات و

كنيدی بيرای مقابليه بيا تهدييد       "اتحاد بيرای پیشيرفت  "بود؛ كه متعاقب سیاست  اناير

كيی از كشيورهايی   داری، ايران هم يكمونیسم و اتحاد شوروی سابق علیه جهان سرمايه

بود كه به خاطر نزديكی به شوروی و منابع عظیم زيرزمینی آن، از ايين قاعيده مسيتثنی    

ايين دلیيل شياه    داد. بهبايستی به اصالحات مورد نظر دولت آمريكا تن در مینبود، و می

تغییراتی در كشور بيود. اصيالحات ميورد نظير     انجام میل باطنی خود ناچار به  برخال 

در چند مرحليه انجيام شيد كيه هير       ، بنابراينيران به يک باره قابل اجرا نبودكندی در ا

قیيام پيانزده خيرداد    هيم  داشت كه سرانجام آن در پیرا های خاصی العملعكس مرحله

 بود.
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 جامعه شيعي، قدرت و نفوذ مذهب و روحانيت و نهاد مرجعيت: 1-6

روحانیت در اسياس   هايی چون جامعه شیعی، قدرت و نفوذ مذهب ووجود زمینه

هيای مهيم مسياعد سياختاری     زندگی اجتماعی، وجود نهاد مرجعیت در ايران، از زمینيه 

گرديد. مبتنی بر حافظيه تياريخی    57انقالب اسالمی پس از آنبرای قیام پانزده خرداد و 

بر خال  احزاب و گروههای سیاسی، ورود روحانیيت و  رسد به نظر میجامعه ايرانی، 

صه سیاست بواسطه احساس تكلیف و وظیفه شرعی بود كه ايين طبیعتياً   مرجعیت به عر

شان مسلمان بودند از عمده عوامل جلب اعتمياد  ای كه اكثريت قريب به اتفاقدر جامعه

 مردم  به آنها بود. 

 نويسد:همچنین حمید عنايت در مورد نفوذ دستگاه مرجعیت اين گونه می

ای از ت ثیر نیروهيای دينيی   نمايانگر نمونهقدرت و حیثیت دستگاه مرجع تقلید، » 

اين دستگاه نزد شیعه اثنی عشری تا اواسيط قيرن نيوزدهم سيابقه      ،در امور دنیوی است

نداشت و در آن اوان بود كهكی از برجسيته تيرين نوابيغ فقهيی شيیعه، شيیخ مرتضيی        

ه تيا  دينی روحانیت شیعه، ك –انصاری رهبری متمركز و فردی را در نظام رهبری علمی

افت كه مجتهيد اعليم   ي آن زمان دسته جمعی بود، باب كرد. از آن پس اين فكر مقبولیت

 (279: 1380)عنايت، « سزاوار آن است كه مورد تقلید همه شیعیان قرار بگیرد

 كنند:تغییرات حوزه در دوره زعامت آيت ا... بروجردی نقل می رهدربا

های آيت ا... بروجردی، دامنيه  بریبه هر روی، مرجعیت شیعه در اين دوره با ره»

مذبی شیعه در جامعيه گسيترش داد...ايين زميان      –نفوذش را با تكیه بر مفاهیم سیاسی 

مجيالت و   ،تكیه اصلی مرجعیت روی تقويت حوزه علمیّه بود... به تيدريج منشيورات  

يک بدنه نیرومنيد  های نسل جديد دانش آموختگان حوزه قم آغاز شد و به آرامی كتاب

تر تقويت جايگاه دين و مذهب در جامعه بود كيه پيس   ها مهماينكل گرفت... از همهش

افتيه و مرجعیيت موقعیيت    ي ک دوره آسیبِ شديد در عصر رضا خان، اكنون تيرمیم ي از

بهتری بدست آورده بود، در واقع، ارتباط مردم متديّن با مرجعیت كه طی سه چهار دهه 
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« تضيعیف شيده بيود، بيرای بيار ديگير تقوييت شيد         در اثر تبلیغات با حمايت استبداد

 (.233و  228و 227: 1386)جعفريان، 
 

 فشارهاي ساختاري:   -2

های سياختاری در واقيع ، عيوارض و تبعيات     همچنان كه گذشت منظور از فشار 

شرايط مساعد )برای كنش جمعی( يا شرايط نامساعد )برای ثبات( هسيتند، كيه توسيط    

ده و باعيث بيروز نارضيايتی و تضياد منيافع در جامعيه       كنشگران ادراك و احساس شي 

 بر اساسهای ساختاری را بايد در ذهنیت كنشگران جستجو كنیم. شوند. عنیت فشارمی

هيا و عقاييد معطيو  بيه تحيول      ها است كيه بياور  ها فشارنظر اسملسر در اثر اين تنش

جامعيه نامسياعد   آيد. وقتی شرايط ساختار ييک  ارزشیابی هنجاری در جامعه بوجود می

هيايی بير   ا مساعد برای رفتار جمعی است در امتداد چنین شيرايطی، فشيار  ي برای ثبات

 .كندهای اجتماعی وارد گشته و وضعیت موجود در نظر آنان ناعادالنه جلوه مینیرو

هايی چون جامعه شیعی، قدرت و نفيوذ ميذهب و   در ايران دهه چهل وجود زمینه

شيد كيه    جتمياعی، وجيود نهياد مرجعیيت و... سيبب ميی      روحانیت در اساس زندگی ا

بيا   در مقابليه  حضيرت اميام )ره(   ويژهو بي  های روحانیت مبيارز روشنگری و افشاگری

های مذهبی و تبلیغات حكومت، شديداً ميردم را بيه   تحركات و تحوالت بر علیه ارزش

ف خيويش  لحاظ اعتقادی دچار فشار و تنش نمايد، به طوری كه رستگاری و ادای تكلی

 كردند.را در مبارزه احساس می

های سياختاری ايجياد شيده از سيوی نماينيدگان      برخی از مصاديق فشار ادامهدر 

آورييم  خرداد را می 15مرداد تا قیام  28)علما و روحانیون( بعد از كودتای  مذهبی مردم

 های  اعتقادی و روانی در جامعه بیشتر آشنا شويم:ف  اين تنشوكیّ تا با كمّ

هيای اقتصيادی،   در اعتيراض بيه سیاسيت    8/1/1339آيت ا... كاشيانی در تياريخ   

فرهنگی و برگزاری انتخابات دروغین و ورود افراد فاسيد و معليوم الحيال بيه مجليس      

 شورای ملی گفت: 
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آخر اين چه اوضياعی   ،شوداين مردم پاره میبه جدم رسول ا... دلم دارد از غصه»

انيد. نيرخ خواروبيار و گوشيت     ی مردم درست كيرده ک مشت دنیاپرست براي است كه

ک عده زن مسلمان برای سیر كردن خودشان به خودفروشی ي گران و درآمد مردم كم و

مشغول هستند و آن وقت برای اين مردم كه از داشتن مواد اولیه زندگانی محروم هستند 

گيول بزننيد و   كنند كه باز چند صباحی ميردم را  اليحه تحديد مالكیت قالبی درست می

گذرد ... و هير چيه   ک عده دزد و دروغگو و رقاص خوش میي فعالً در اين مملكت به

 20خواهند و می وسیله راحت و خوراك خوب است بزرگان مملكت ما برای خودشان

اند... اما درست بيه دينيداری   میلیون ملت مسلمان را )در( درجه آخر بدبختی نگاه داشته

كننيد و بيرای ظياهر    كنید كه تظاهر به مسلمان بودن خيود ميی  بزرگان مملكت ما توجه 

كنند اما در عوض همین رجال ظياهراً مسيلمان و   سازی سالی سه روز روضه خوانی می

 10اييران بیاييد و    بيه  "سامیه جمال رقاص"دهند كه باطنشان چه عرض كنم، اجازه می

ن رجيال ظياهراً   هزار توميان بگیيرد و هير شيب هيم هميی       120شب برايشان برقصد و 

 )منصيوری، هميان:  « شكسيتند مسلمان برای ديدن سامیه جمال فاحشه سر و دست  می

235.) 
آيت ا... مهاجرانی در مجلس ختم سلطان محمد پينجم،  پادشياه ميراكش ،كيه در     

به دعوت آيت ا... كاشانی برگيزار شيد ، در بخشيی از سيخنرانی       12/1339/ 10تاريخ 

 خود اينگونه گفت:

تولیيد   شود همیشه ظلم نمود و جلو مردم را گرفت و خفقيان عميومی  یمگر م "

هيای ميردم زور و   گیری؟ ... بيه جيای خواسيته   نمود، تا كی جلو احساسات مردم را می

اينها به نام نماينده آنان بير كرسيی پارلميان     خواهد كهدهی... ملت نمیسرنیزه نشان می

خواهيد.  ار برای ما تهیه شيود. مليت آزادی ميی   خواهیم نان از راه استعمبنشینند. ما نمی

آزادی كجايی كه ما به جای آزادی همیشه گرفتار ظليم و زور هسيتیم... شيما خودتيان     

های ظليم و زور تولیيد كمونیسيت    كاريد. دستگاهتخم كمونیست را در اين مملكت می

 (.236همان :) " نمايدمی
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 هاي ايالتي و و يتي: يحه انجمن

كردن اين  اليحه اولین موضوع را برای درگیری جدی بيا اميام )ره(    شاه با مطرح

 فراهم كرد:

هيايی بيرای اهيدا  بلنيد ميدت      قانون اساسی و قانون مدنی كشور محيدوديت » 

در قانون اساسی ميانع اجيرای    –اسالم  –كشور آمريكا به وجود آورده بود. دين رسمی

و شرط مسلمان به مثابه دين رسمی های جديد بود. به همین دلیل حذ  اسالم سیاست

های رژيم پهليوی قيرار   های حساس كشور در رأس برنامهبودن برای تصدی مسؤولیت

ايين  های وابسته چون بهايیها، رسمیت بخشيیدن بيه  گرفت. همچنین مسلط كردن اقلیت

ها و گروههای گروه دست ساخته استعمار و اتحاد فراماسونری، صهیونیسم و ساير فرقه

رفت. شعار تساوی حقوق زن و مرد با عماری از اهدا  ديگر اين اليحه به شمار میاست

ای از زنيان و  ای برای جذب عيده الگوی غربی و همچنین دادن حق رأی به زنان وسیله

روشنفكران غرب زده و شرق زده بود. حقیقت امر اين است كه در رژييم سيلطنتی كيه    

حروم بودنيد و انتخابيات آزادی وجيود نداشيت،     مردان از حقوق اولیه و ابتدايی خود م

به معنيای تسياوی در محرومیيت از حقيوق و آزادی      –بین زن و مرد  –تساوی حقوق 

هيای  ها و نگرانیبود. روحانیون، مراجع و در رأس آنان حضرت امام )ره( كه نارضايتی

افتند. در آن ي مناسب زيادی از اوضاع و احوال كشور داشتند، زمینه را برای قیام اسالمی

وليی حضيرت    ،نميود برهه از زمان شناخت اهدا  و مقاصد رژيم برای همه دشوار می

 امام )ره( به خوبی عمق قضايا را درك كردند و با سرعت و قاطعیت در مقابل رژيم شاه

ايشان پی بردند كه رژيم پهلوی از طرح مقاصدی چون حذ  اسالم از قيانون   ايستادند.

بر امور كشور، تغییير   های ضد اسالمیكشور، تسلط اقلیت دين رسمی اساسی، به منزله

و حريم  قانون اساسی و قانون مدنی و تبديل آن به شكل غربی، نابودی سنتهای اسالمی

اخالقی جامعه در قالب تساوی حقوق زن و مرد و دادن حق رأی بيه زنيان را ميد نظير     

 .(231و  230دارد. )منصوری، همان: 
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 فيد:انقالب س

های زييادی  يكی از ديگر اصالحات عمده شاه همین انقالب سفید بود كه واكنش

 را برانگیخت:

، شاه برنامه انقيالب سيفید خيود را اعيالم      1341در تاريخ نوزدهم دی ماه سال »

كرد. اعالم اين مطلب و مطرح كردن اينكه برای تصويب آنها شاه بيه رفرانيدوم    عمومی

ای در میيان روحانیيت   های گستردهبرانگیخته شدن مخالفتمتوسل خواهد شد، موجب 

ها نیز زياد بيود، از انگیيزه ميالی گرفتيه تيا انگیيزه افيرادی        های اين مخالفتشد. انگیزه

همچون امام كه طرح رفراندوم توسط شاه و توسل مستقیم او به  مليت را مقدميه كنيار    

ديدند... سيرانجام  د شاهی میگذاشتن مذهب و نیروهای اجتماعی ديگر و تكامل استبدا

هيا بيا مسيئله رفرانيدوم،     ای صادر كرد و طی آن، با متمركز كردن  مخالفيت امام اعالمیه

اساساً رفراندوم يا تصويب ملی در قبال اسالم ارزشی ندارد...و بيه نظير     "اعالم كرد كه 

 «ب اسيت رسد اين رفراندوم اجباری، مقدمه برای از بین بردن مواد مربيوط بيه ميذه   می

 (177-176: 1381)حسینی، 

اگر چه شاه با توسل به سركوب  و تبلیغات در ششم بهمن، رفرانيدوم را برگيزار   

و محيرم آن سيال    1342عنی رمضان و نيوروز  ي كرد اما واكنش حضرت امام در سه گام

 زمینه را برای قیام پانزده خرداد فراهم كرد. 

 دارد:   م میكی از نطقهای خود اعالي امام خمینی)ره( در

ما با ترقی زنان مخالف نیستیم، بيا ايين فحشيا مخيالفیم، بيا ايين كارهيای غليط         »

« خواهنيد آزاد باشيند؟ در چيه چیيز آزادنيد؟     مخالفیم، مگر مردها آزادند كيه زنهيا ميی   

 (. 305)صحیفه امام)ره(، ج اول:
 در پیام نوروزی ايشان خطاب به مردم فرمودند:  

با تمام كوشش به هدم احكام ضروريه اسالم قیام و بيه  خواهد دستگاه حاكمه می»

اندازد. لذا اين جانيب عیيد نيوروز را بيه     دنبال آن مطالبی است كه اسالم را به خطر می
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كنم و به ميردم اعيالم   عنوان عزا و تسلیت به امام عصر عجل ا... تعالی فرجه جلوس می

 (. 156)همان:  " نمايمخطر می

ز متدينین تهيران دربياره رفرانيدوم اصيول شيش گانيه       همچنین در پاسخ جمعی ا

 دهند:انقالب سفید اين گونه پاسخ می

كنند كه حاصل دسترنج زارع را ببرند؟ با ت سيیس  چرا صندوق تعاونی درست می»

رود و بازرگانان و كشياورزان  اين چنین صندوق تعاونی، بازار ايران به كلی از دست می

شيوند. اگير   نتیجه ساير طبقات نیز به همین روز مبتال ميی نشینند و در به خاك سیاه می

ها بخواهند برنامه مالی اسالم را بيا نظير   ملت ايران تسلیم احكام اسالم شوند و از دولت

علماء اسالم اجرا كنند تمام ملت در رفاه و آسايش زندگی خواهند كرد... علمياء اسيالم   

ايالتی و واليتی برای اسالم و قرآن و  هایاز عمل سابق دولت راجع به انتخابات انجمن

رسيد كيه هميان معيانی را دشيمنان اسيالم       اند و به نظر میمملكت احساس خطر كرده

 (.137)همان :« خواهند به دست جمعی مردم ساده دل اغفال شده اجرا كنندمی

های اميام  بعد از همه پرسی اصول شش گانه انقالب سفید از سوی رژيم  و پاسخ

و بی اثر ماندن جنگ سرد تبلیغاتی علیه روحانیت، رژيم تصمیم بيه سيركوب   و مراجع، 

و اقدام بر ضد روحانیون و خصوصاً مراجع گرفيت. بيه هميین     شديد حركتهای مردمی

ای خطياب بيه مليت اييران     دلیل بود كه حضرت امام )ره( اعالمیه مهم و هشدار دهنيده 

 صادر كرد:

بی پنياه را كتيک بزننيد و     ک كنند. و طالبهای علمیه را هتدولت امر داد حوزه»

هيا را بشيكنند... اراذل و اوبياش را    بازار مسلمین را غارت كنند و درب و پنجره مغيازه 

كنند كه به علما و روحانیون اهانت كنند... با ما معامله بردگان قرون وسيطی  تحريک می

از قيرآن و نياموس    كنند... فقط جرم علمای اسالم و ساير مسلمین آن است كه دفياع می

 (.141)همان:« نمايند و با استعمار مخالفت دارنداسالم و استقالل مملكت می

انيد شيما سيه چیيز را كيار      اند در سازمان امنیت و گفتهی از اهل منبر را بردهرخب»

 كی هم اسيرائیل را كيار نداشيته باشيید،    ي كی شاه را كار نداشته باشید،ي ...نداشته باشید
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د دين در خطر است...اگر اين سه تا امر را ما كنار بگيذاريم، ديگير چيی    كی هم نگويیي

 (.246)همان:« بگويیم؟ ما هر چی گرفتاری داريم از اين سه تاست...

خواهد در ايين  خواهد در اين مملكت دانشمند باشد، اسرائیل نمیاسرائیل نمی»... 

ديين باشيد، اسيرائیل    كيت علميای   خواهد در ايين ممل مملكت قرآن باشد، اسرائیل نمی

باشد، اسيرائیل بيه دسيت عميال سيیاه خيود        خواهد در اين مملكت احكام اسالمینمی

 (.244و  243)همان : « مدرسه را كوباند...

، اسالم اين دولت بی سواد و بی حیثیت روی كارآمد، از اول هد  ... از اولی كه"

اد ه قيرآن زيي  بسالم زياد شد، حمله اين سال بد بود برای اين كه حمله به ا را قرار داد...

هيا  مز پشت باشد، مراكز علم را كوباندند...عزيزهای ما را زدند... بعضی شان را كشتند، ا

را چي انداختند... اعلیحضرت با ديانت اسالم مخالف است؟... اگر مخيالف نیسيتند پيس    

شود كيه  یكوت مرگبار اسباب اين مسها؟...  اين كنند از اين وحشیگرینمی جلوگیری

ده، شي زير چكمه اسرائیل به دست همین بهايیها، اين مملكت، اين نيوامیس ميا پايميال    

 "ید ... وای بر اين ما، وای بر اين اسالم، وای بر اين مسيلمین، ای علميا سياكت ننشيین    

 (210و  209)همان:

ه م مالحظاين ديدگاه نه تنها در امام )ره(، بلكه در ديگر سران و رهبران مذهبی ه

 شود:می

رهبران مذهبی... مخالف سیاسيت اجيرای اصيالحات شياه و همچنيین سیاسيت       

موقتياً   "انقيالب سيفید  "سركوب بودند. هر چند اين مسئله كه علت مخالفيت آنهيا بيا    

ناخرسندی آنها از مفاد برنامه است يا محكوم كيردن روش اجراييی اصيالحات ،مسيئله     

آنها علیه شاه متحد شده بودند و اقيدامات  اما ترديدی وجود ندارد كه  1قابل بحثی است،

                                                 

بعيد از   یهاتيا سيال   يهاز صيفو  يرانا یتحوالت اجتماع يخمقاومت شكننده تار»جان فوران هم در اثر مهم خود  -1

موسسيه خيدمات    تهيران:  .يناحمد تيد  :ترجمه به اين اختالفات اشاره می كند. 539و  538در صفحات « انقالب

 .1386 :چاپ هفتم رسا. یفرهنگ
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 دانسيتند. ميی  ک كشيور خيارجی داشيت ،   يي  او را غیر قانونی و بر اساس وحدتی كه با

 (247: 1371)بیل،

سازند كه روحيانیون و در راس آنيان حضيرت    مصاديق باال به وضوح روشن می 

ند. وجه ممیزه باشمی های ساختاری در ذهن مردمگیری فشارشكلامام)ره( عامل عمده 

با توجه به نقش پر رنيگ حضيرت    -ادعای اين مقاله با نظريه اسملسر در همین مرحله 

هيای  است. بواقع در آن مقطع تاريخی، صر  نظر از بیانيات و روشينگری    -امام )ره( 

 باشد؟   باالتوان عامل ديگری يافت كه ايفاگر نقش امام )ره(، می

از جانب امام )ره( به خطراتيی اشياره دارد    شود كه مطالب مطرح شدهمالحظه می

عد فرهنگيی  بُ ً  غالباهای ادراك شده از سوی مردم، فشار پسباشد! كه متوجه اسالم می

بيا قيراردادن عملكيرد     بياال داشت و حتی اگر هم اقتصادی بودند، امام )ره( مانند نمونه 

، نهايتاً اصل رژيم را كه اشتباه اقتصادی رژيم شاه در برابر دستورات عدالت طلبانه اسالم

بردند؛ ايين سيخن بيه معنيی نادييده گيرفتن       مخالف با شريعت اسالم بود زير سوال می

گیری از همه شرايط نامسياعد جامعيه   شرايط اقتصادی و معیشت مردم نیست بلكه بهره

ای منسجم بود. كما اينكه اگير نارضيايتی ميردم صيرفاً از     در الگويی واحد و ايدئولوژی

قینياً شيرايط   ي هيا نرفتنيد؛ و  ها و ماركسیسيت ایبود چرا سراغ تودهاقتصادی میشرايط 

های مختلفی در ايران وجود داشته كه از خيالل آنهيا هيیچ    اقتصادی نامساعدتر، در برهه

چه بسا اين رويكرد به قیام پانزده خرداد بیشتر بيه  جنبش و انقالبی شكل نگرفته است. 

 یافت گفتمانی باشد كه معتقدند:  مثابه نگاه نظريه پردازان ره

ک حركت سیاسی نخواهد شيد  ي گیریوجود بالقوه منابع، ضرورتاً منجر به شكل»

و اين مهم مستلزم نوعی فرايند مشخص فرهنيگ سيازی سیاسيی اسيت كيه منجير بيه        

ک گفتمان انقالبی كارآميد توسيط   ي گیری گفتمان انقالبی خواهد شد... كه طی آنشكل

هيا شيكل   روحيانیون و روشينفكران( در برابير رژييم و سياير گفتميان      نخبگان )عموماً 

 (.10: 1386)عاملی و حاضری، « گیردمی
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فشيارهای    -گیری مرحله دوم تئوری نتیجتاً اين رهبری قیام بود كه موجب شكل

  -بود؛ در حالی كه مطيابق الگيوی نظيری اسملسير هنيوز در ايين مرحليه         -ساختاری 

 بران، ظهور و بروزی ندارند.  ره  -های ساختاریفشار

 

  افته:ي رشد و انتشار عقايد تعمیم - 3
تيوان ماحصيل   در مورد قیام پانزده خرداد، رشد و انتشار عقايد تعمیم يافته را ميی 

اميام   جايگاه كاريزمايیو همچنین  حادثه كربال الگو گیری از حوادی صدر اسالم  بويژه

ايرانيی   فرهنيگ دينيی جامعيه   پنداشت در بسيتر   گانه مرجع عالم تشیّع ي به عنوان)ره( 

 كرد: محسوب

كرد آن را به حاشیه برانيد بيا توجيه بيه محتيوا و      اسالم شیعی كه رژيم سعی می»

بيرای ميردم بيه عنيوان      ،اش و نیز برخورداری از بیيان و قاليب مي نوس   پتانسیل درونی

اييران آمیختيه شيده     ايدئولوژی قیام فراگیر گشت... اينكه عقايد مذهبی با زندگی ميردم 

دهد... )براستی( چگونه ممكين اسيت   های اساسی هويت آنها را شكل میوكی از مولفه

هيای ميذهبی بسيته شيده و هنگيام تولدشيان اذان       را كه عقد والدينشان با خطبه مردمی

اند و به هنگام جشين و  اند و ا... اكبر را به عنوان نخستین كالم در گوششان خواندهگفته

به هم سيالم   های اسالمیرا كه به شیوه اند، مردمیرودها و نواهای مذهبی شنیدهعزا، س

شنوند، به كليی  های مساجد میكنند و روزی چند بار بانگ اذان را از منارهو تعار  می

آشناست... پيس چيه    پیامی« ال اله اال ا...»و « ا... اكبر»از مذهب بیگانه كرد؟ به نظر اينان 

ير همین شعار در برابر ظلم قیام كنند... سینه سپر كردن در برابر گلوليه بيه   بهتر كه در ز

آيد كه به زندگانی جاودانه ديگر معتقد باشند و خيود  بر می طور معمول از عهده مردمی

   .(1383)كاتوزيان به نقل از صباغ جديد:  «را پس از شهادت زنده ببینند

ترين نقش را در ايدئولوژی قیام بيازی  الگوگیری امام )ره( از نهضت عاشورا مهم 

 كرد:می
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ش، تحلیل وقيايع تياريخی و    1340پس از آغاز نهضت امام خمینی از اوايل دهه »

هيايی از  های شیعی بويژه امامان شیعه و شهادت آنان به منزله نمادها و نمونيه شخصیت

تفسیر تكیه بير  های استبدادی مطرح شد... نقطه اوج اين باز مبارزه علیه ظلم و حكومت

 قیام خونین امام سوم شیعیان و شهادت مظلومانه او در قیام علیه حكومت جيور و سيتم  

زيد است. بدين سان اسطوره حسین )ع( بيه نميادی از فيداكاری و شيهادت و سيمبل      ي

ک انقالبی بايد در راه آرمانهای خيود  ي هايی بدل شد كهاستقامت در مقابل دردها و ستم

پیروان خود  " ض كربالاروم عاشورا و كل ي كل"مینی با طرح شعار تحمل كند. امام خ

 " هيل مين ناصير   "توان در هر زمان از جمله عصر حاضر به ندای را تشويق كرد كه می

« زيد زمان معرفيی كيرد  ي حسین بن علی پاسخ داد و راه آن را نیز در مبارزه با حكومت

 (.187و 185،186)صباغ جديد: تلخیص 

عنی امام خمینيی )ره(  ي لگوگیری مردم از الگوی واقعی زمانه خويشو در نهايت ا

های شيجاعانه خيويش بيه مصيداق     گیریگانه مرجع تقلید تشیع كه با موضعي به عنوان

 عملی اسالمِ مبارز تبديل شده بود: 

اين منادی اسالم در نخستین نگاه دو ويژگی برجسته داشت. نخست شيجاعت و  »

بینيیم  كه در حمله به كانون قدرت و شخص شاه، آن را ميی  همتايی وی بودشهامت بی

و فضای وحشت و اختناقی كه بوجود آميده   32مرداد سال  28بويژه كه پس از كودتای 

كمتر كسی چنین شهامتی را داشت كه به میدان مبيارزه بيا شياه وارد شيود. بيدين       بود،

ينی نماييان شيده بيود.    ک مرجع دي ترين جلوه استبداد ستیزی در هی تترتیب شجاعانه

ويژگی دوم او اين گونه بود كه به استعمار ستیزی و رويارويی با سلطه بیگانه پرداخيت  

ها و انتقاد السیون و مصونیت آمريكايیوو اين بخش از مبارزه او در قالب حمله به كاپیت

 (.32و 31: 1380)حاضری« ها ادامه يافتشديد علیه نفوذ صهیونیزم و اسرائیلی

 كنیم:  های امام )ره( مرور میگیریاز اين مصاديق را در موضع برخی
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های مامورين شما حاضر كيردم، وليی بيرای    من اكنون قلب خود را برای سرنیزه»

ها و خضوع در مقابل شما... حاضر نخواهم كيرد... و تيا قليم در دسيت     قبول زورگويی

 (.179فه امام)ره(،همان: )صحی« كنمهای مخالف مصالح مملكت را بر مال میدارم كار
بی پنياه را كتيک بزننيد و     های علمیه را هتک كنند. و طالبدولت امر داد حوزه»

ها را بشكنند... به خدای متعيال مين   بازار مسلمین را غارت كنند و درب و پنجره مغازه

 «خواهم. كاش م مورين بیايند و مرا بگیرند تا تكلیف نداشيته باشيم...  اين زندگی را نمی

 (.141)همان: 

های عزادار متيذكر شيوند كيه    حضرات مبلغین عظام، هیئات محترم و سران دسته»

الزم است فريضه دينی خود را در اين ايام در اجتماعات مسلمین ادا كنند... و از تيوهم  

چند روز حبس و زجر نترسند... آقايان بدانند كه خطر امروز بر اسيالم، كمتير از خطير    

تگاه جبار با تمام قوا با اسرائیل و عمال آنهيا )فرقيه ضيالّه و مضيلّه(     بنی امیه نیست. دس

 (.230و  229)همان:« كند...همراهی می

ش به روشنی حمله به مدرسه فیضیه را  1342ايشان در سخنرانی عصر عاشورای 

 با وقايع روز عاشورا و رفتار دستگاه يزيد با زنان و كودكان مقايسه كردند و گفتند: 

نی امیه و دستگاه يزيد بن معاويه تنها با حسین سر جنگ داشيتند آن رفتيار   اگر ب»

های بی پناه و اطفيال  وحشیانه و خال  انسانی چه بود كه در روز عاشورا نسبت به زن

گناه مرتكب شدند؟... به نظر من آنها با اساس كار داشتند ... همین سوال اينجا مطرح بی

ا مراجع سر جنگ داشت، با علماء اسالم مخالف بود؛ به شود كه دستگاه جبار ايران بمی

اينهيا بيا اسياس كيار دارنيد، بيا اسيالم و         رسيیم كيه  قرآن چكار داشتند؟... به نتیجه می

 47، مدنی:243)همان: « خواستند اين اساس موجود باشد...روحانیت مخالفند، اينها نمی

 (.48و 
ای از علميای تهيران   ميه عيده  در پاسيخ بيه نا   1342فروردين  13حضرت امام در 

 نوشت:  
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كننيد... حضيرات آقاييان    اينان با شعار شاه دوستی به مقدسات مذهبی اهانت می»

توجه دارند اصول اسالم در معرض خطر است...  با ايين احتميال تقیيه حيرام اسيت و      

ک چشم مسلمین بر دنیای خود و چشم ديگرشان بر ديين  ي اظهار حقايق واجب...اكنون

 (178)همان: ...« ن است خود گريا
با وجود ايجاد محیط رعب و فشار توسط ساواك، وعاظ متعهيد ضيمن پافشياری    

های مردم در برابر سيیر رو  عملی بر باورهای اصیل خود درباره لزوم هوشیار كردن توده

به رشد دين زدايی رژيم، مردم را به ت سی از حركت انقالبی امام حسین )ع( در ستیز با 

هيا و مواضيع ايشيان    ايت ا... خمینی و ت يید ديدگاهكردند. اشاره بهدعوت می كفر زمانه

بسیار مهم در آشينايی ميردم بيا افكيار     درباره رژيم شاه، از سوی مبلغان و وعاظ، گامی 

روشن بینانيه و در عيین حيال ميذهبی ايشيان و پیونيد اسيتوار ديين و سیاسيت بيود.           

در سخنرانی خيود ضيمن بررسيی شيرايط     االسالم والمسلمین محمدتقی فلسفی حجت

 كشور و اهدا  همه پرسی گفت: 

خواهنيد مرتكيب   اگر شما بدانید كه در زير سرپوش اين رفراندم چه جنايتی ميی »

خواهند حسيین را بكشيند، زينيب را    شويد! با اين رفراندم بار ديگر میشوند، ديوانه می

ه دارييد، اميروز در سراسير تهيران     اسیر كنند و صحرای كرباليی بر پا نمايند. شما وظیف

فرياد بزنید كه: ايران كشور خفقان است، مرگ بر خفقان. بازار هم از امروز برای ميدت  

« تعطیيل خواهيد بيود    ،سه روز به نشانه اعتيراض و اسيتنكار از رفرانيدم غیير قيانونی     

 (.341)منصوری، همان :
ميؤثرترين شيیوه   در واقع اين گونيه الگيوگیری از وقيايع تياريخی صيدر اسيالم،       

حمليه   ماننيد بود كه با بی تدبیری و انجام اقداماتی  افشاگری بر ضدّ سران نظام حاكمی

به مدرسه فیضیه، زندانی كردن علما، رشد بهائیت، تخطی از احكام شيرع در خصيوص   

دادنيد.  گرفتنيد و ميورد اهانيت قيرار ميی     زنان و ... مقدسات مذهبی مردم را ناديده ميی 
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اييدئولوژی قیيام     ع الگوگیری و تطبیق آن با شرايط روز، جنبيه تعمیميی  بواسطه اين نو

 شد.تامین می

 

 عوامل تسريع كننده: -4

 حمله به مدرسه فيضيه: -4-1 

هيای مهيم قیيام    انجام شد از زمینه 42اين حمله كه از سوی رژيم در نوروز سال  

مثابيه مقاليه اهانيت آمیيز     شد. شايد بتوان تاثیر اين بی حرمتی رژيم به روحانیت را بيه  

هيای مهيم شيعله ور شيدن     رشیدی مطلق در مقطع قبل از انقالب دانست كيه از جرقيه  

 بود. حضرت امام )ره( به همین مناسبت فرمودند: 57انقالب اسالمی

مردم الزم است از مدرسه فیضیه ديدن نماينيد و جناييات غیير انسيانی دسيتگاه      »

ها سركشی كننيد و از روحيانیون مجيروح    بیمارستان حاكمه را از نزديک ببینند و نیز به

سركشی كنند و از روحانیون مجروح و مصدوم عیادت به عمل آورنيد تيا دريابنيد كيه     

 (.167)صحیفه امام)ره(، همان: « دستگاه حاكمه با روحانیت چه كرده است
 

 امام: يدستگير -4-2

 م گرديد.با دستگیری امام از سوی رژيم، جرقه نهايی قیام نیز فراه

دسيتگیر شيدند.   ( آيت ا... خمینی و قمی1342خرداد  15ژوئن ) 4سحرگاه روز » 

 قم، بود. توقیف آنان منجر به تظاهرات شد كه تهران، نظمیاتهام آنها تالش در ايجاد بی

اصيفهان و كاشيان را فيرا گرفيت. بيازار كيانون اعتراضيات بيود.          شيیراز،  مشهد، تبريز،

ازرگانيان، پیشيه وران، دانشيجويان، كيارگران، بیكياران و فعياالن       نويسد: بكاتوزيان می

(، در اين 539، مقاومت شكننده:1386به نقل از فوران اقتصاد سیاسی، )كاتوزيان، سیاسی

 (.539: 1386)فوران،  «تظاهرات شركت داشتند
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 كنندگان براي كنش:بسيج مشار كت -5

بل از پانزده خرداد جستجو كرد. نقش بسیج گری امام)ره( را بايستی در چند ماه ق

چرا كه با چشم پوشی از اين دوره در تبیین سازماندهی قیام با مشيكل مواجيه خيواهیم    

يافت: يكی روحانیون مرتبط و همفكر بيا اميام)ره( و   شد. اين نقش در دو قشر بروز می

در  های ميذهبی هدايت مستقیم ايشان از طريق ساماندهی و ارتباط دادن هیئت ديگری با

ييابی  ای بيرای تشيكل  هيا، زمینيه  های سیاسی. مجموعيه ايين سيازماندهی   جهت فعالیت

های مذهبی و در نتیجه تداوم نهضت، در روزهای دستگیری و حتيی تبعیيد ايشيان    نیرو

 گرديد:

مخالفت شديد خيود را بيا آن و    ( پس از اعالم انقالب سفید شاه،هامام خمینی )ر»

م رفرانيدم اميام   حيري اعالمیه ت بدين ترتیب، كرد.را تحريم و آن هم چنین رفراندم اعالم 

شركت  رفراندومكه در  نداز مردم خواست يشان( در تهران و شهرستانها پخش شد و اه)ر

بهبهيانی   ...خوانساری و آيت ا ...اعالمیه مشترك تحريم از سوی آيت ا هم چنین كنند.ن

منجر به درگیری بيا نیروهيای دولتيی    در تهران منتشر شد و تظاهراتی نیز برپا گرديد كه 

 (.14و13، همان:مدنی)« شد

  بود : 42دومین واكنش امام به رفراندوم فرمايشی شاه قبل از  نوروز 

های وارده بر اسالم و مردم را نسبت به مصیبت در اين اعالمیه،... (رهامام خمینی)»

 شيد.  دوليت اری مسلمانان هشدار داده و ضمن اخطار شديد به دوليت خواسيتار بركني   

اعيالم كيرده و از ميردم     عید را عيزای عميومی   -ره -علمای تهران نیز به پیروی از امام

اسيفند   22در(.  24و   23ميدنی،همان:  ) .خواستند كه بر سر درهای خود سیاه برافرازند

هايی از طر  علمای قم برای علمای شهرستانها ارسال شد و در آن از علماء نامه 1341

بعد از جريان فیضیه نیيز، اماميان   اين موضوع را به اطالع مردم برسانند... كه خواسته شد

جماعت، در منزل آيت ا... خوانساری جلسه تشيكیل دادنيد و در ايين جلسيه، تصيمیم      

هيايی صيادر شيود و در آن بيه     و اعالمیيه  گرفتند كه نماز مسجد تا مدتی برگزار نشيود 

ض شود... مقاومت منفی روحانیون و ترك عملكرد رژيم و حوادی اخیر به شدت اعترا
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نماز جماعت برای نشان دادن مظلومیت خود، باعث توجيه اذهيان ميردم و درك عميق     

ضديت رژيم با علما و اسالم شد. علماء و مراجع تقلید ايران با ارسال نامه و تبادل نظير  

انیون با حوزه علمیه نجف چون آيت ا... سید محسن حكیم، بر هماهنگی و اتحاد روحي 

 (.64: 1385)جعفری، « كردندشاه ت كید می های ضد اسالمیبرای خنثی كردن نقشه

ييابی  تيوان بيه نمونيه بيارز تشيكل     در زمینه ساماندهی و بسیج هیئات مذهبی، می

 اشاره نمود. های مؤتلفه اسالمیهیئت

تهيران   انيی از بازاريهاگروه گويد:ين انواری در اين مورد میمحی الدّ ...ا آيت»  

شيد و  كه آن روزها بصورت هی تها و جلسات مذهبی در هفته يک يا دو بار تشكیل می

شدند. زمانی كه امام شروع به مبارزه كردند از نقاط مختليف تهيران و   دور هم جمع می

هيا و  شدند و بيدون اينكيه گيروه   حتی از بعضی از شهرستانها خدمت ايشان مشر  می

د و يا ارتباط و تشكلی با يكديگر داشته باشند از امام كسيب  ها يكديگر را بشناسنجناح

هيا و دعيوت   دادند و آنهيا درنحيوه پخيش اعالمیيه    امام دستوراتی می ،كردندتكلیف می

 (.15: 1381،مسافران سپیده)« كردندوعاظ برای افشاگری و بیدار كردن مردم تالش می

 :گويدمی حبیب اله عسگر اوالدی

دينی را به قم دعيوت كردنيد و بنيده و دوسيتانم بيه خيدمت        هی تهای )ره(امام» 

گوييا آقاييان كيه از تهيران تشيريف      : در ايين جلسيه فرمودنيد   . ايشان رسیديم )ره(امام

موقيع  ... ها  بيه عميل آميده اسيت    ها و گروهايد به دنبال دعوتی باشد كه از هی تآورده

فيراد را ميا كيم و بيیش     حركت امام اشاره فرمودنيد آنهيا هيم آمدنيد. بعضيی از ايين ا      

كنیم. اميام پيس از   شناختیم ولی نه بدان حد كه بدانیم همه داريم در خط امام كار میمی

اظهار لطف و محبيت فرمودنيد كيه: شيما هميه در راه خيدا و هميه ميان در راه خيدا          

چرا جدا از هم كيار بكنيیم؟ چيرا     ،خواهیم كار كنیم هر كدامان برادرانی همراه داريممی

 ،اداميه بدهیيد   كيار ه ید شماها اساسی بريزيد كه در ارتباط با هيم بي  يار نكنیم؟ بیاباهم ك

 (.15)همان: « خیلی جدی تر

 گويد:  شهید مهدی عراقی در مورد ائتال  می
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بعد هم آمدند گفتند خوب، ميا  خوب اين سه گروه وقتی كه با هم توافق كردند، »

منظيور اميام   “  ديه حياج آقيا را هيم بگیيريم    حال بايد ت يیانجام داديم،  )ائتال ( رااين 

وقتی آمديم خدمت حاج آقا جريان را برای ايشان گفتيیم ايشيان    “باشد خمینی )ره( می

ايشيان  كيرد،  رفيت از حياج آقيا سيئوال ميی     هم تايید فرمودند و هر كس هيم كيه ميی   

 «دفرمودند كه مسلمان بايد تشكیالتی باشد، مسلمان بيدون تشيكیالت ارزشيی نيدار    می

 (. 166: 1370عراقی،)

گیيری و تيداوم قیيام    همین هیئات مذهبی بودند كه به رهبری امام )ره( در شيكل 

پانزده خرداد نقشی اساسی ايفا كردند. از خاطرات برخی افراد شركت كننيده در مراسيم   

در جليب توجيه سيران     آيد كه حضرت امام )ره( تاثیر مهمیمحرم آن سال چنین بر می

غییر رويه سوگواری محرم و تبديل آن به مجالس انتقاد سیاسی بر ضد نظام ها به تهیئت

، در يياد شيده  پور، يكی از دست اندركاران مجالس حاكم داشته است. محمود محتشمی

 نويسد:  خاطرات خود می

هيي .ش بيه دسيتور اميام      1342هي .ق مطابق پانزده خيرداد   1383در محرم سال »

كيل ارض كيربال، و   »داری تغییر كند و ... بر اساس روايت بايستی برنامه و شكل عزامی

شخصیت يزيد و امام حسيین )ع( و موقعیيت كيربال و    « كل شهر محرم و كلوم عاشورا

واقعه عاشورا با حوادی زمان، به خصوص فاجعه مدرسه فیضیه قم منطبق گرديده بيود.  

های عزاداری رؤسای هیئت ياران دلیر خود دستور داده بود كه با امام به دوستان مبارز و

«. ريزی محيرم آن سيال قيرار دهنيد    صحبت كنند و آنها را در جريان خط مشی و برنامه

 .(38 همان: )روحبخش،

هيای شيبكه اطيالع رسيانی     نكته اساسی در اين مرحله از مبارزه، تيدابیر و برناميه  

در ايين   پيور باشيد. محتشيمی  بازاری در آگاه كردن مردم و بسیج آنيان ميی    –روحانی 

 گويد:  خصوص می

هي .ق( ... امام طبقک برنامه ريزی بسیار دقیق و حسياب   1383در آستانه محرم )»

هيای مازنيدران و   شده، مسیرهايی را در چهار گوشه كشور ترسیم كردنيد. ماننيد اسيتان   
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هيای  هيای خراسيان و سیسيتان و بلوچسيتان در شيرق، اسيتان      گیالن در شمال، اسيتان 

زد و بندرعباس )هرمزگان( در جنوب، ... ده هزار طلبه از قيم بسيیج   خوزستان، فارس، 

های شاه را گشته و به تمام شهرها و روستاها گسیل شدند. آنها م موريت داشتند جنايت

را خطاب به مبلغین و گويندگان  فاش كنند. حضرت امام قبل از محرم آن سال ... پیامی

یام فرمودند(... اميروز روزی اسيت كيه نظير     های مذهبی منتشر كردند و )در آن پهیئت

و 38هميان: «.)مبارك امام زمان صلوات ا... به حضرات مبلغین اسالم دوخته شده است...

39) 

خيرداد و در   15در خصوص حضور و دخالت بازاريان در وقايع منتهيی بيه قیيام    

 ، آمده است:ياد شدهجريان مبارزه مراجع و علما با لوايح 

وجوه شرعیه )سهم امام( و... شركت فعال آنان در نهضت، بيه   عالوه بر پرداخت»

های مراجيع، كميک ميالی بيه فعياالن سیاسيی و بيه وييژه         صورت تهیه و تكثیر اعالمیه

ها در پوشش شبكه گسترده توزييع كياال در   های زندانیان سیاسی، توزيع اعالمیهخانواده

، ارييان در وقيايع يياد شيده    ت و حضيور باز كشور قابل توجه است... نوع ديگر از دخال

مخالفت با نظام حاكم از طريق تعطیل كردن بازار بود. تعطیلی بازار به مفهوم غیر عيادی  

هيا اثير   بودن اوضاع كشور است. اين پديده به طور آنی در كمیابی كاال و افزايش قیمت

همین امير   دانند وگذارد و توده مردم آن را ناشی از ناتوانی دولت در اداره جامعه میمی

 –شود. اين تاكتیک از لحاظ اطالع رسانی باعث پیوستن آنان به صف ناراضیان نظام می

های سیاسی در سطح جامعه مؤثر در اشاعه اعتراض –با توجه به جو اختناق آمیز حاكم 

هيا نشيان ح يدّت و شيدت     ها، يعنی اعتصاب بيازاری بود: در چنین شرايطی بستن دكان

 .  (29: 1381)عتیق پور به نقل از روحبخش، «  مبارزه مردم بود
ها كيه خيود بيازاری    ایبعد از دستگیری امام )ره(،  بازاريان با سامان دهی مؤتلفه

 بودند، آغازگر  قیام بودند: 

خبر دستگیری ايشان، صبح پانزده خرداد به تهران رسید و با توجيه بيه مركزييت    »

ان، مي مور پخيش خبير دسيتگیری ايشيان و      ای از بازاريي اعتراضات در بازار تهران، عده
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خرداد نه تنها سازماندهی تظاهرات  16تعطیل بازار شدند... بدين منظور بازاريان از روز 

ها در تمام بيازار تهيران و حتيی    را به عهده گرفتند. بلكه به گسترش دامنه تعطیلی مغازه

هيای مي موران   زارشهای سطح شهر اقدام كردند. به طوری كه گدر قالب دكاكین خیابان

هيای  ترين نقاط تهران حاكی از آن است كه اغلب مغيازه ترين و جنوبیساواك از شمالی

میدان داران كه جايگاهی در قیيام   مانندها، بردند. ساير گروهتهران در اعتصاب به سر می

هماهنگ هم پیمان شيدند كيه همسيو بيا بيازار       داشتند نیز به صحنه آمدند و در اقدامی

 )خياطرات محتشيمی،  « ان برای مقابله با رژيم و انجام تظاهرات وارد عميل شيوند...  تهر

 (.218و 47:  1376

هيای بعيد آميده    ها و نحوه سازمان دهيی قیيام در روز  اين درگیریدر مورد ادامه 

 است:

خرداد بار ديگر شبكه اطالع رسانی بازار تهران، بيا اسيتفاده از ترفنيدها و     20در »

رييزی اعتصياب تهيران    د به پخش خبر اعتصاب كه از سوی ستاد برناميه های متعدشیوه

ای بيه امضيای   شد در تهران اقدام كرد و در حركيت اول بيا صيدور اعالمیيه    هدايت می

مردم را به خارج نشيدن  « های مؤتلفه اسالمیهیئت» و توسط « شورای مسلمانان متحد»

م رسانی در اين روز، نشانگر پختگيی  های پیاخرداد فرا خواند. شیوه 21از منزل در روز 

خرداد، خبر از  20های ساواك در روز آموزی اين شبكه بود. زيرا غالب گزارشو تجربه

داد. م موران ساواك ضمن اشاره كوتاه بيه  فعالیت سرتاسری اين شبكه در سطح شهر می

بكه اطيالع  خرداد، نه تنها به طور تفصیلی به بیان اقدامات شي  20تداوم اعتصاب در روز 

رسانی پرداختند، بلكه پیشنهادهايی نیز مبنی بر لزوم مقابله جدی و قاطع بيا فعالیيت آن   

خرداد از طريق رادييو را ارائيه    21شبكه و درك مورد نیز پیشنهاد تكذيب اعتصاب روز 

اين شبكه از آن سود جست، استفاده از رانندگان تاكسی ...  دادند... ديگر راهكار مهم كه

هيای  هيای مغيازه  فاده از شبكه وسیع اقتصادی توزيع كاال در سطح خرده فروشيی و است

سطح شهر، راهكار ديگر شبكه بود... شیوه ديگر فعالیت شبكه، اشاعه شايعاتی بود مبنی 
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 «هايی كه در روز اعتصاب باز باشد، مورد غارت قيرار خواهنيد گرفيت   بر اين كه مغازه

 (.54و 53)همان:

های سیاسی مهم آن دوره ازجمله جبهيه مليی و   مراهی گروهدر مورد واكنش و ه

  :حزب توده و نهضت آزادی شايان ذكر است كه

ای هميه جانبيه   انقالب سفید ، جبهه مليی و حيزب تيوده را دچيار سرگشيتگی     "

گنجیيد. حتيی جبهيه نتوانسيت بيرای      ساخت، زيرا در چارچوب قواعد نظری آنان نمی

آن وارد آورده بود، تاكتیک معقولی در پیش گیرد. تا  ای كه شاه بهكاستن از شدت ضربه

ای را ارائه نكرده بود، بلكه دو اصيل، از سيه اصيل    آن زمان جبهه نه تنها برنامه مبارزاتی

(... پس از وقايع پيانزده  270: 1373بنیادی خود را تحريف و مسخ كرده بود... )كاتوزيان

 "مصدق رهبر ملی، خمینی رهبير ميذهبی  "ای با عنوان خرداد، شريعتی در اروپا سرمقاله

ه وابسته به جبهه ملی بودند از چاپ آن ايران آزاد نوشت، اما ديگر اعضاء كبرای نشريه 

خودداری كردند. به همین سبب شريعتی كه سردبیر آن نشريه بود، از آن كنياره گرفيت.   

و بيه خياطر    طبعاً نهضت آزادی با صدور اطالعیه، از قیام پيانزده خيرداد حماييت كيرد    

: 1386)جعفريان، «جسارتی كه به امام خمینی )ره( شده بود، رژيم را به باد انتقاد گرفت

272.) 
 

 عملکرد كنترل اجتماعي:   -6
اين نكتيه اشياره كيرد كيه پيس از      در مورد  عملكرد كنترل اجتماعی رژيم بايد به

شيهر ديگير بيه    انتشار خبر دستگیری حضرت امام )ره(، مردم در تهيران و قيم و چنيد    

كه تعداد آنهيا   ها ريختند. ارتش وارد صحنه شد و طی سه روز درگیری با مردمیخیابان

)البته بیشيتر بيه رواييت مخالفيان(...      در تظاهرات تهران تا دويست هزار نفر برآورد شد

تعداد زيادی كشته و مجروح به جای گذاشت. دولت، تعداد تلفات را كمتر از نود نفير ،  

ن، تعداد آنها را تا پانزده هزار نفر بيرآورد كردنيد. هرگيز امكيان بيرآورد قابيل       و مخالفی

 اطمینان ، فراهم نشد:
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آوری هيا جميع  اين دلیل كه آنها را زنده يا مرده ، به سرعت از خیابيان از جمله به»

كرده و در گورهای دسته جمعی مدفون كرده يا از هوا به درياچيه غیير قابيل دسيترس     

 (273: 1373كاتوزيان، )« بین تهران و قم فرو انداختند السلطان،حوض

« تاريخ جنبش دانشجويان ايرانی در خيارج از كشيور   كنفدراسیون» نويسنده كتاب

 كند:نقل می

آغاز شد و حدود ييک هفتيه طيول كشيید و      42خرداد  15درگیری نهايی در » 

هيای  رگیيری اوج آن با مراسيم سيوگواری در مياه محيرم مصياد  شيد... در پيی آن د       

آمیز در تهران و چندين شهر ديگر آغاز شد و طی آن نیروهای مسلح صيدها و  خشونت

 .(169: 1378متین، ( «بلكه هزاران نفر از تظاهركنندگان را به قتل رساندند

 نمايد:آبراهامیان هم وسعت قیام پانزده خرداد را اينگونه توصیف می

كشيته بير    -و شايد هزاران  -، صدها سه روز به طول انجامید 1342قیام خرداد » 

ا هم در بير  رجای گذاشت و نه تنها تهران و قم و بلكه اصفهان و شیراز، مشهد و تبريز 

گرفت... نیروهای مسلح تنها پس از سه روز عملیات، اوضياع را بيه حاليت عيادی بياز      

 (.523: 1387)آبراهامیان، « گرداندند

 نويسد:می« واشنگتن پست»قل از وی در پاورقی همان صفحه از كتابش به ن

واشنگتن پست، فقط در تهران بیش از هزار نفير   1357آبان  24بر اساس گزارش »

كشته شدند. به گفته ماروين زونیس، كه در تهيران شياهد عینيی مياجرا بيود: بيه يقيین        

 (.523: 1387)آبراهامیان، « شدندهزاران تن كشته و زخمی

حتيی اگير    اميا ه شدگان اين قیام بدست نیاميده،  گرچه اطالعات متقنی از آماركشت

اين آمار واقعی هم نباشد به خودی خود، مبین بدبینی شديد جامعه نسبت به رژيم شياه  

ها ادامه داشيت و سيرانجام   كه تا چند روز اين اعتراضات و راهپیمايی اين با وجودبود. 

دی انقالبیيون و  به علت سركوب رژيم فروكش كرد، اما خود الهام بخيش اقيدامات بعي   

 گرديد.  57های  انقالب اسالمیگیری زمینهشكل
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  گيري:  نتيجه
سازگاری نسبی رهیافت اسملسر با قیام پانزده خيرداد، نقيش رهبيری در     با وجود

نیسيت. در ايين ميورد     رهیافت اسملسر، به فراخور نقش امام )ره( در قیام پانزده خرداد

 باشند:نكات ذيل قابل تامل می

اين نظريه بر آمده از شرايط اجتماعی جوامع ديگير اسيت و كاربسيت آن در     اوالً

يک سلسله علل  جنبشی و قیامیهر  باشد.مورد قیام پانزده خرداد مستلزم مالحظاتی می

تيوان يافيت.   كمتر ميی  اقیامهو اسباب ويژه خود را دارد كه نمونه و مانند آن را در ساير 

هيای  ر جنيبش دتوان ادعا كرد میاست كه  تیها و امتیازگیيژو خرداد نیز دارای 15قیام 

هيا تفياوت   های آن نیز با ديگر قیامزمینه ؛شودمین معرو  جهان، مانندی برای آن ديده

دارييم، كيه در    "تقلید"پديده ای به نام برای مثال در سنت اسالمی ای دارد.كلی و ريشه

 ...جوامع غربی مشابه آن را نداريم و قص علی هذا

توان ميدعی شيد    باشد كه میگیری اين قیام، آنقدر مديون رهبری آن میثانیاً شكل

بوجيود   -هيای سياختاری  فشيار  -رد نظير تئوری مو دوممرحله بدون رهبری امام )ره(، 

به عنوان كسيانی كيه    مرحله سومآمد، اين در حالی است كه اسملسر تا حدودی در نمی

تئيوری خيويش،    چهيارم مرحليه  در كنند و نهايتاً میعقايد معطو  به ارزش را فرموله 

پذيرد. بنا به تئيوری وی، بيا نادييده گيرفتن     نقش رهبران را به عنوان بسیج كنندگان می

عقيیم      -شيرايط نامسياعد سياختاری     -نقش امام )ره(، اين قیام در مرحليه اولیيه خيود   

هيايی چيون   ود زمینيه ماند؛ چرا كه بر طبق شواهد تاريخی در ايران دهه چهيل، وجي  می

جامعه شیعی، قدرت و نفوذ مذهب و روحانیت در اساس زندگی اجتماعی، وجود نهياد  

 ويژهو بي  هيای روحانیيت مبيارز   روشينگری و افشياگری  كه  شد مرجعیت و... سبب می

های مذهبی و تبلیغات در مقابله با تحركات و تحوالت بر علیه ارزش حضرت امام )ره(

لحاظ اعتقادی دچار فشيار و تينش نماييد، بيه طيوری كيه        را بهحكومت، شديداً مردم 
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كردند. همان طور كه گذشت رستگاری و ادای تكلیف خويش را در مبارزه احساس می

غالب مطالب مطرح شده از جانب امام )ره( به خطراتی اشاره داشت كيه متوجيه اسيالم    

ی داشت و حتی اگير هيم   عد فرهنگبُ ، غالباًهای ادراك شده از سوی مردمفشار پسبود! 

اقتصادی بودند، امام )ره( بيا قيراردادن عملكيرد اشيتباه اقتصيادی رژييم شياه در برابير         

دستورات عدالت طلبانه اسالم، نهايتاً اصل رژيم را كه مخالف با شريعت اسالم بود زيير  

بردند؛ اين سخن به معنی نادييده گيرفتن شيرايط اقتصيادی و معیشيت ميردم       سوال می

ای ه بهره گیری از همه شرايط نامساعد جامعه در الگويی واحد و اييدئولوژی نیست بلك

بيود چيرا سيراغ    منسجم بود. كما اينكه اگر نارضايتی مردم صرفاً از شرايط اقتصادی می

هيای  ها نرفتند؛ و يقینياً شيرايط اقتصيادی نامسياعدتر، در برهيه     ها و ماركسیستایتوده

از خالل آنهيا هيیچ جنيبش و انقالبيی شيكل نگرفتيه       مختلفی در ايران وجود داشته كه 

چه بسا اين رويكرد به قیام پانزده خيرداد بیشيتر بيه مثابيه نگياه نظرييه پيردازان        است. 

 باشد.  رهیافت گفتمانی می

جايگياه  گيرفتن وی در  البته شخصیت كاريزمايی رهبری جنبش كه ميديون قيرار   

 ايين اسيت   گیری اين قیام داشت. مسئلهلبود، نیز تاثیر بسزايی در شك يگانه مرجع تشیّع
توان عاميل ديگيری يافيت    ، میياد شدهكه آيا در آن مقطع تاريخی صر  نظر از عوامل 

همین نقش پر رنگ رهبری است كيه چيارچوب    اما های ساختاری باشد؟كه مبیّن فشار

 شيناس و اسيالم شيناس    تابد. حامد الگيار شيرق  نظری اسملسر را به طور كامل بر نمی

 نويسد:  آمريكايی در مورد تاثیر نقش رهبری امام)ره( می

آنچه در تاثیر تاريخی بی همتای او تعیین كننده بود... ديدگاه زنده و نیرومندی از »

ای اسالم بود كه وی ابتدا در زندگی خود به كار بسته و سپس توانسته بود آن را به گونه

به مردم ايران منتقل كند... با ظهيور او   قانع كننده ديگران، نخست به شاگردانش و سپس

)الگار بيه نقيل از سيازمان مجاهيدين     « نوع كامالً جديدی از رهبری مذهبی تحقق يافت

 (.213: 1386خلق از پیدايی تا فرجام
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كاربست اين نظريه در مورد قیام پانزده خرداد، چنيدان هيم خيالی از     با اين وجود

جهت پرداختن رهیافتی كه به صيورت فراگیير   لطف نیست؛ باشدكه پشتوانه نظری الزم 

 فراهم نمايد. را مبین قیام پانزده خرداد  باشد
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 جلد اول.
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 چاپ سوم.( 1344 -1312) ج اول، نشر آثار امام خمینی)س(
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بهاءاليدين   ترجميه: ، انديشه سیاسی در اسالم معاصير   (،1380) عنايت، حمید. -
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 چاپ اول. انقالب اسالمی،

چيرخش فرهنگيی در   مقاليه   (،1386)حاضيری، عليی محميد.    ؛ عاملی، محمد -
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